
Feliz aquele que socorre 



Introdução 



Como é feliz aquele 
que se interessa pelo 

pobre! O Senhor o 
livra em tempos de 

adversidade. Sl 41.1 



1ª  
Pergunta Quem é esse pobre? 



No final de cada 
sete anos as 

dívidas deverão 
ser canceladas.  

Dt 15.1 



Isso deverá ser feito da seguinte 
forma: Todo credor cancelará o 

empréstimo que fez ao seu próximo. 
Nenhum israelita exigirá pagamento 
de seu próximo ou de seu parente, 
porque foi proclamado o tempo do 

Senhor para o cancelamento das 
dívidas.  

Dt 15.2 



Assim, não deverá haver pobre 
algum no meio de vocês, pois 
na terra que o Senhor, o seu 
Deus, lhes está dando como 

herança para que dela tomem 
posse, ele os abençoará 

ricamente, 
Dt 15.4 



contanto que obedeçam 
em tudo ao Senhor, ao 

seu Deus, e colocarem em 
prática toda esta lei que 
hoje lhes estou dando. 

Dt 15.5 



Se houver algum israelita 
pobre em qualquer das 

cidades da terra que o Senhor, 
o seu Deus, lhe está dando, 
não endureçam o coração, 

nem fechem a mão para com o 
seu irmão pobre.  Dt 15.7 



Ao contrário, tenham 
mão aberta e 

emprestem-lhe 
liberalmente o que ele 

precisar.  
Dt 15.8 



Cuidado! Que nenhum de vocês 
alimente este pensamento ímpio: O 
sétimo ano, o ano do cancelamento 
das dívidas, está se aproximando, e 

não quero ajudar o meu irmão 
pobre. Ele poderá apelar para o 
Senhor contra você, e você será 

culpado pelo pecado.  
Dt 15.9 



Dê-lhe generosamente, e sem 
relutância no coração; pois, 

por isso, o Senhor, o seu 
Deus, o abençoará em todo o 
seu trabalho e em tudo o que 

você fizer. 
Dt 15.10 



Sempre haverá pobres na 
terra. Portanto, eu lhe ordeno 

que abra o coração para o 
seu irmão israelita, tanto 
para o pobre como para o 
necessitado de sua terra.  

Dt 15.11 



12 Se seu concidadão hebreu, 
homem ou mulher, vender-se 
a você e servi-lo seis anos, no 
sétimo ano dê-lhe a liberdade. 

13 E, quando o fizer, não o 
mande embora de mãos 

vazias.  
Dt 15 



Dê-lhe com generosidade dos 
animais do seu rebanho, do 
produto da sua eira e do seu 

lagar. Dê-lhe conforme a 
bênção que o Senhor, o seu 

Deus, lhe tem dado.  

Dt 15.14 



2ª  
Pergunta Quem se interessa? 



Como é feliz aquele 
que se interessa pelo 

pobre! O Senhor o 
livra em tempos de 

adversidade. Sl 41.1 



Fiel 



1 Como é feliz aquele que se 
interessa pelo pobre! O Senhor o 
livra em tempos de adversidade. 

2 O Senhor o protegerá e 
preservará a sua vida; ele o fará 

feliz na terra e não o entregará ao 
desejo dos seus inimigos. 

Sl 41 

Realidade da Vida 



3 O Senhor o susterá em 
seu leito de enfermidade, 
e da doença o restaurará . 

4 Eu disse: Misericórdia, 
Senhor, cura-me, pois 

pequei contra ti . Sl 41 

Realidade da Vida 



3ª 
Pergunta 

Que bênçãos se pode 
esperar por ajudar? 



Como é feliz aquele 
que se interessa pelo 

pobre! O Senhor o 
livra em tempos de 

adversidade. 
Sl 41.1 

Livramento 



O Senhor o protegerá e 
preservará a sua vida; 

ele o fará feliz na terra e 
não o entregará ao 

desejo dos seus inimigos. 
Sl 41.2 

Proteção 



...  5 Os meus inimigos dizem 

maldosamente a meu respeito: 
Quando ele vai morrer? Quando vai 
desaparecer o seu nome? 6 Sempre 
que alguém vem visitar-me, fala com 

falsidade, enche o coração de 
calúnias e depois sai espalhando-as.  

Sl 41 

Proteção 



... 7Todos os que me odeiam 
juntam-se e cochicham contra 
mim, imaginando que o pior 
me acontecerá :8 Uma praga 
terrível o derrubou; está de 
cama, e jamais se levantará . 

Sl 41 

Proteção 



... Até o meu melhor 
amigo, em quem eu 

confiava e que partilhava 
do meu pão, voltou-se 

contra mim. 
Sl 41.9 

Proteção 



O Senhor o susterá 
em seu leito de 

enfermidade, e da 
doença o restaurará.  

Sl 41.3 

Assistência 



4 Eu disse: Misericórdia, 
Senhor, cura-me, pois pequei 
contra ti. 10 Mas, tu, Senhor, 

tem misericórdia de mim; 
levanta-me, para que eu lhes 

retribua . 
Sl 41 

Misericórdia 



11 Sei que me queres bem, 
pois o meu inimigo não 

triunfa sobre mim. 12 Por 
causa da minha integridade 

me susténs e me pões na tua 
presença para sempre.  

Sl 41 

Misericórdia 



Dê-lhe generosamente, e sem 
relutância no coração; pois, 

por isso, o Senhor, o seu 
Deus, o abençoará em todo o 
seu trabalho e em tudo o que 

você fizer.  
Dt 15.10 

Misericórdia 



Bem-aventurados 
os misericordiosos, 
porque alcançarão 

misericórdia.   

Mt 5.7 

Misericórdia 



Cornélio! Este, fixando nele os 
olhos e possuído de temor, 

perguntou: que é, Senhor? E o 
anjo lhe disse: as tuas orações 

e as tuas esmolas subiram 
para memória diante de Deus. 

At 10.4 

Misericórdia 



Conclusão: Por que é feliz 
quem ajuda ao pobre? 



1 Como é feliz aquele que se 
interessa pelo pobre! O Senhor o 
livra em tempos de adversidade. 

2 O Senhor o protegerá e 
preservará a sua vida; ele o fará 

feliz na terra e não o entregará ao 
desejo dos seus inimigos.  

Sl 41 

Misericórdia 



3 O Senhor o susterá em 
seu leito de enfermidade, 

e da doença o restaurará. 4 
Eu disse: Misericórdia, 
Senhor, cura-me, pois 

pequei contra ti. Sl 41 



5  Os meus inimigos dizem 
maldosamente a meu respeito: 

Quando ele vai morrer? Quando vai 
desaparecer o seu nome? 6 Sempre 

que alguém vem visitar-me, fala com 
falsidade, enche o coração de 

calúnias e depois sai espalhando-as. 

Sl 41 



7Todos os que me odeiam 
juntam-se e cochicham contra 
mim, imaginando que o pior 
me acontecerá: 8 Uma praga 
terrível o derrubou; está de 

cama, e jamais se levantará . 
Sl 41 



9 Até o meu melhor amigo, em 
quem eu confiava e que 

partilhava do meu pão, voltou-se 
contra mim. 10 Mas, tu, Senhor, 

tem misericórdia de mim; 
levanta-me, para que eu lhes 

retribua. 
Sl 41 



11
 Sei que me queres bem, 

pois o meu inimigo não 
triunfa sobre mim. 12 Por 

causa da minha integridade 
me susténs e me pões na tua 

presença para sempre. 
Sl 41 


